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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1255 Data emiterii: 27.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă, 
Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Adivasdo Prod Impex SRL din data de 04.05.2020, ora 10:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL  

din data de 04.05.2020, ora 10:00 

Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2020, ora 10:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
Conform extrasului din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prin Procesul-verbal de sechestru pentru 
bunurile mobile nr. 7232/17.06.2016, ca urmare a neplății sumelor datorate conform titlurilor executorii emise de SFO 
Moldova Nouă în cuantum de 146.727 lei, au fost puse sechestre de către D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-
Severin asupra următoarelor bunuri mobile: 
1. Centrală termică marca Viadrus, putere 32 kw, an fabricație 2006;  
2. Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700w, an fabricație 2011; 
3. Grup electrogen 10 kva marca Honda, tip H 10000; 
4. Aparat aer condiționat monosplit marca ACSON, model ASLC25CR ACPOA; 
5. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
6. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
7. Motofoarfecă de tuns gard viu, HS 81 T 75 cm; model M24; 
8. Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011; 
9. Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006; 
10. Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012; 
11. Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012; 
12. Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014; 
13. Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014; 
14. Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014; 
15. Generator sudură trifazic, an fabricație 2006.  
În data de 11.02.2020, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din 
Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, în vederea inventarierii bunurilor din averea debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 458/11.02.2020, au fost identificate în averea debitorului următoarele 
bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Denumire activ 
Cantitate 
(scriptic) 

Cantitate 
(faptic) 

1 Centrală termică marca Viadrus, putere 32 kw, an fabricație 2006 1 1 
2 Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700w, an fabricație 2011 1 1 
3 Grup electrogen 10 kvamarca Honda, tip H 10000 1 1 
4 Aparat aer condiționat monosplit marca ACSON, model ASLC25CR ACPOA 1 1 
5 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1 1 
6 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1 1 
7 Motofoarfecă de tuns gardviu, HS 81 T 75 cm; model M24 1 1 
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8 Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011 1 1 
9 Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006 1 1 

10 Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012 1 1 
11 Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012 1 1 
12 Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014 1 1 
13 Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014 1 1 
14 Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014 1 1 
15 Generator sudură trifazic, an fabricație 2006 1 1 

Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 459/11.02.2020, dl. Gheorghițanu A. în calitate de administrator 
social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL a predat lichidatorului judiciar bunurile identificate în averea 
debitorului, anterior menționate.  
Menționăm că, în vederea asigurării securității, bunurile mobile din averea debitorului au fost transportate de către 
lichidatorul judiciar la depozitul subscrisei situat în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL să ia act de rezultatul 
inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse 
aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 19.02.2020.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru titular ANEVAR Cojocaru M., se oferă să presteze servicii de 
evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL pentru onorariul de 950,00 
lei (inclusiv taxe, impozite și contribuții, costul cu deplasarea). Onorariul se achită în termen de 30 zile de la data 
depunerii evaluării. Termenul de efectuare a evaluării este de maxim 30 zile lucrătoare de la data identificării bunurilor 
de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor solicitate.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
(motocositoare, ciocan rotopercutor, betonieră Limex, centrală termică, etc.) aflate în averea debitorului Adivasdo Prod 
Impex SRL, termen de finalizare de 12 zile de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare 
misiunii de evaluare, pentru onorariul de 1.500 lei, plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de societatea Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea G., cu privire la 
evaluarea bunurilor din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, pentru onorariul de 1.000 lei (nu se adaugă 
TVA), ce se va plăti în termen de 15 zile calendaristice de la prima valorificare a bunurilor debitorului. Termenul de 
întocmire a raportului de evaluare este de 10 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția evaluatorului a tuturor 
documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) și inspectarea 
tuturor bunurilor de către evaluator.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditolir numirea expertului evaluator şi stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea 
evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 a activelor reprezentând bunuri mobile aflate în 
proprietatea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, precum și anunțul Președintelui României cu 
privire la decretarea stării de urgență, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea voturilor să se realizeze în 
conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro, 
sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  
 


